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  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۵
 

 زندانيان سياسی و نظام در دھۀ شصت
تمامی ميادين . ان است، در تاريخ مبارزاتی توده ھای ستمديدۀ اير ھادھۀ شصت يکی از خونبارترين و سياه ترين دھه

 سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، در تداوم اھداف سرکوبگرايانۀ. در اين دھه، کشاکش نابرابر و ھزينه پرداز بود

ِتند، آنچنان جناياتی در درون زندان ھا مرتکب سُت کشان ششان، زندان ھا را با خون بھترين فرزندان کارگران و زحم ُ

اگر چه . ھه ھا، ابعاد آن، ھمچنان در پستوی سياست ھای ارتجاعی نظام پنھان مانده استرغم گذشت د گرديدند که علی

ِ، اما، ناگفته ھا و اعمال بسيار ِران نظام، به بيرون درز شده استًنقشه ھای شوم جانيان بشريت از جانب بعضا وفادا ّ
بی . ناروشن و مبھم می باشد دھۀ شصت، گانن دردمند و خانواده ھای جانباختفراوانی ست، که برای ميليون ھا انسا

ُجامعۀ انسانی، به قضاوت تاريخی خواھد نشست و پاسخ آنچه را که بر  و  گام، پرده ھا کنار زده خواھد شد گام بهترديد

  .ِسر فرزندان توده ھای ستمديده، در درون سياه چال ھای نظام آمده است ، خواھد داد

حق و بجا و برای زنده نگه داشتن حافظۀ تاريخی، ب. استکم گفته و يا نوشته، نشده تاکنون، پيرامون پاسداشت اين دھه، 

بايد ، اين دھه و ياد ھمۀ راھجويان راه انقالب را، گرامی داشت؛ بايد به نسل امروزی و نسل ھای آتی و می بايست 

 جناياتی در حق ميليون ھا ، مرتکب، چه"مستضعفين"گفت، که سردمداران نظام جمھوری اسالمی به بھانۀ دفاع از 

از يک . ی که يادآوری آن، دل ھر انسان آزاده ای را می آزراندئروزھادھه و يا . تودۀ محروم در دھۀ شصت گرديدند

سو مردم از آن روزھا، جراحت ديده، و از سوی ديگر، نظام سر مست از اعمال کثيف خويش است و بی دليل ھم نيست 

ما افتخار می کنيم که دستور خدا در رابطه با ": ت مرگ دھۀ شصت می گويديأن ھيکی از جانيا» پورمحمدی«که 

  ". کرديم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ايستاديم و مقابله کرديمءمنافقين را اجرا

 سياه چال را و آنھم در" دستور خدا. "  است- بوده و -نظام، در سالخی انسان ھای دربند " ايستادگی"و " افتخار"آری، 

ھزاران کمونيست، مبارز و مخالف را با بدن ھای مثله شده، به چوبه ! ھا اجراء نمودند تا پايۀ حکومت، بر دوام بماند

ھای دار و ميادين تير روانه نمودند، تا صدای انقالب را در نطفه خفه سازند؛ ھزاران زندانی سياسی را در دادگاھای 

 مسلخ مرگ کشاندند و بر روح و جسم ھزاران تن ديگر، آثار بس ناگواری بر جای ی، بهئی و چند ثانيه ئچند دقيقه 

البته اين نظام از آغاز، با راه اندازی دسته جات . گذاشتند، تا مناسبات ديکته شده، محتمل صدمات جدی نگردد

از با خون و خونريزی، ارتجاعی، حملۀ خود را به جامعه و به توده ھای ستمديده و فرزندان شان سازمان داد؛ از آغ

ًدر حقيقت جنايت سردمداران نظام را نمی توان، صرفا و صرفا، به آن . سياست ھای سرکوبگرايانۀ خود را پی گرفت ً ِ
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ُخاک و خون کشاند، به کردستان و ترکمن ه چرا که از ھمان روزھای ابتدائی کارگران بيکار را ب. دھه اختصاص داد ُ

ن ان و مخالفاجر در پی کشف و سرکوبی کمونيست ھا، مبارزأازی سياست مالک و مستصحرا حمله نمود و با راه اند

به عبارتی دقيق تر پيشينه و اعمال سران رژيم جمھوری اسالمی، بسيار کدر و مملو از قساوت و درنده خوئی . بر آمد

آوری زندانيان سياسی، به ًمتعاقبا زندان در افکار عليل سران نظام، به معنای ميدان و گردنۀ چرخش و روی . ست

ه به ھمين دليل دستگاه ھای مخوف وی، با ورود ھر زندانی، و با ب. افکار جانيان بشريت به حساب آمده و می آيد

اين . لورده کنندو کارگيری شيوه ھای غير انسانی دست به کار می شوند تا زندانی را در چرخ دنده ھای خود له 

اسدهللا «رمايه داری و از جمله نظام جمھوری اسالمی ست و بی دليل ھم نبود که  س-خاصيت ھمۀ نظام ھای طبقاتی 

  !! با وقاحت تمام در آن دھه، زندان را به گردنه و به پيچ تواب سازی تشبيه نمود» الجوردی

 ن سياسی وانظام مخالف. به طور قطع مخالف در قاموس سردمداران نظام جمھوری اسالمی، فاقد ارزش و ھويت است

شان ه خوا روال دلزقربانيان نظام ھای امپرياليستی را دستگير و شکنجه و به چوبه ھای دار می کشاند، تا جامعه ا

ن و اِ طبقاتی، آمر-ھای نظام اسالمی و ھويت سياسی " ارزش"خودی ھا را دستگير می کند، تا . منحرف نگردد

وری اسالمی مترادف با توحش و سرکوب است؛ به عبارتی، نمای جمھ. ن دھۀ شصت، را محفوظ نگه داردعامال

، در سرکوب - و به انحای گوناگون - مترادف با دغل بازی و رياست و به جرأت می توان گفت، که ھمۀ وفاداران نظام 

، از زمره مناديان -رغم اختالفات صوری   و علی-و در غارت اموال عمومی نقش بسزائی داشته اند و ھمۀ آنان، 

ن قانون اساسی نظام جمھوری اسالمی به حساب آمده و می آيند؛ قانون و وفادارانی که ميدان ا مدافعۀجملسرمايه، و از 

ُرا برای يکه تازی ھای سردمداران نظام مھيا نموده و در گره گاه ھای تاريخی، جانب نظام را گرفتند و در کشتار 

  .اسالمی، نقش بس عظيمی ايفاء نموده اندگسترده و در پنھان سازی اعمال کثيف سردمداران جمھوری 

نموده است، با تمامی دار و ش، در حق ميليون ھا انسان، ظلم ر و دسته ھا و جناح ھای رنگارنگاين نظام با تمامی دا

ش، مانع آخرين ديدار زندانيان سياسی با خانواده ھای شان گرديد و بدون کمترين ترديدی، ھر يک از آنان، در دسته ھاي

فراموش نشده . را باز پس دھند ، تأوان جنايت کاری ھای شانيدِد و باز توليد فجايع دھۀ شصت سھيم اند و می باتولي

را در  است که چگونه جالدان جمھوری اسالمی، دسته دسته از زندانيان سياسی را به جوخه ھای اعدام سپردند و آنان

 رونه شکنجه گران و جانيان بشريت، برای به زانو دگورھای دسته جمعی دفن نمودند؛ فراموش نشده است که چگ

ِآوردن زندانی کمونيست، مبارز و مخالف، زندان ھا را به ميدان تعرض خويش تبديل نمودند، تا مضمون مقاومت و 
ايثارگری و ايستادگی ھزاران زندانی سياسی در برابر زندانبانان و . پايداری در درون زندان ھا را در ھم شکنند

ه رغم تعرض وحشيانه و با ب دی آنان در ميادين نبرد متفاوت طبقاتی، مبين اين واقعيت بود، که نظام، علیسربلن

ِکارگيری ابزار و آالت شکنجه، قادر نگرديده است، جايگاه مقاومت در درون زندان ھا را از محتوا تھی سازد به ھمين . ِ

. گيرند؛ فاجعه ای که قابل اندازه گيری و ميزان نيست" آرام"ام، بار آورد تا سردمداران نظه ُدليل رژيم کشت و فاجعه ب

ه  ب ودرون زندان ھای جمھوری اسالمی ستبی جھت نيست که جامعۀ انسانی، تشنۀ آگاھی از ابعاد فاجعۀ ھولناک در 

ُز کشت و ا" مفتخر"ی را صادر نمودند و ئدنباله خواھان به رسم نمودن اعمال جانيانی ست، که فرمان مرگ قبيله 

  . ُکشتار زندانيان سياسی اند

ُ باز و قابل بررسی ست، بر ھمين اساس و - با ھر قد و قواره ای -ًحقيقتا که پروندۀ ھمۀ دست اندرکاران سران نظام 

ن دولت ھای متفاوت جمھوری اسالمی، بايد گفت که، فراموش و بخشش، در حق اًخالف نظر بعضا حاميان و مخالف

ابعاد جنايات ناروشن است و ھمۀ ميزان آن، بايد به قضاوت ارجاع داده . ران، فاقد قدر و منزلت استمظلومان و ستم گ

انحراف و فرار از گردونۀ انقالب، به معنای انحراف و فرار از محتوای عدالت و . شود و در تاريخ ثبت گردد
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از خانواده ھای " پوزش"ًابی، و متعاقبا، ، از آن ھمه جنايات ارتک"خطا"، و يا اعالم "سفأابراز ت. "دادخواھی ست

قانون اساسی نوشته شدۀ نظام، گنديده و مدافع . ُزندانيان سياسی و جامعۀ انسانی، پاسخگوی حقايق در پس پرده نيست

سرکوب کارگران، زحمت کشان و ميليون ھا جوان و قربانيان نظام امپرياليستی ست؛ بنابراين، اين قانون با ھمۀ 

اين نظام قابل . بايد سوزانده و به محاکمه کشانده شوند، تا جامعه، مسير بالندگی و حقيقی خود را باز يابدوفادارانش 

وران  وضعيت کنونی نظام، ثمرۀ آن د، روشن است کهخمينی نيست" طالئی"ورۀ ير و ھمچنين قابل برگرداندن به دتطھ

ً، طبعا ادارانی که چھار نعل، در پی اجرای آن زمانه اندست و بايد به کنار گذاشته شود؛ نظام و وف"طالئی"و افکار 

ِخمينی جالد فرمان قتل را صادر نمود و جانيانی . تفاوت ماھوی ، مابين آنان در برخورد با زندانيان دھۀ شصت نيست
ھمچون پورمحمدی، نيری، رئيسی، خلخانی، رفسنجانی و ديگر دار و دسته ھای رنگارنگ شان، به صف شدند تا 

ھمه در چنين جنايت . ِامين ضد انسانی را در درون زندان ھا و آنھم در چھارديواری ھای مخوف به اجراء در آورندفر

عظيم، نقش بس عظيمی داشته اند و بی دليل ھم نيست که يکايک سران نظام و بعد از افشای نوار منتظری، به ميدان 

وارد گردد و نظام را، در " خدشه"يانی ھمچون خمينی و فرزندش، جان" ِجايگاه"آمده اند تا مبادا، روز و روزگاری، به 

  . موقعيت ناگوارتری قرار دھد

ُدر حقيقت جايگاه اين نظام برای ميليون ھا انسان دردمند، گنگ و مبھم نيست و به زندان ھا در دھۀ شصت حمله نمود،  ِ
م در آن دھه، حبس نمودن نفس ھزاران زندانی نظا" ُبرد. "تا حاکميت منحوس خويش را بر افکار جامعه تحميل نمايد

ُسياسی در سينۀشان بود؛ اما و در عوض، برد جامعه، در وفاداری به پرنسيب ھای مبارزاتی و در پای بندی به حقوق  ّ
ِچنين صفحات کدر توأم با خون و خونريزی و . ِی انسان ھا توسط فرزندان شان در درون زندان ھا بوده استئپايه 

با . ياد ماندنی سته يستادگی ھزاران منادی انقالب و رھائی، از زير سلطۀ نظام امپرياليستی، پاک نشدنی و بھمچنين ا

ِاين اوصاف فقط انقالب، صالحيت پاسخگوئی به اين دست جنايتکاری ھای سردمداران نظام جمھوری اسالمی و 
از زير سلطۀ ان تمامی راھجويان راه رھائی ش را، داراست؛ انقالبی که از زبان کارگر و از زبن رنگارنگامدافع

ِ منادی آزادی و رفع ھر گونه بی حقوقی و بی حرمتی انسان ھا در درون جامعه است وُسرمايه سخن می گويد ِ.  
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